VZN 5/2019 zverejnený dňa: 27.6.2019
VZN 5/2019 schválený dňa: 26.6.2019
VZN 5/2019 nadobúda účinnosť dňa: 1.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Rohožník na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á
v a pre územie obce Rohožník toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Rohožník

Č AS Ť P R V Á
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na
území obce Rohožník.
(2) Obec Rohožník ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Rohožník ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok s
výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Rohožník v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o
miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o
miestnych daniach.
(3) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. Výpočet sa musí
vykonať vždy podľa stavu k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich zo zákona o
miestnych daniach.
(4) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku za 1 m2.
(5) Správca dane v súlade s § 7 zákona ustanovuje na území obce Rohožník hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,3794 €/m²,
b) trvalé trávnaté porasty vo výške 0,0975 €/m²,
c) záhrady vo výške 1,85 €/m²,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,10 €/m², táto určená hodnota pozemku sa
použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom,
e) rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,05 €/m²,
f) zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m²,
g) stavebné pozemky 18,58 €/m²,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,85 €/m².
(6) Správca dane v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach na území obce Rohožník určuje
ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky podľa druhu nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty vo výške 0,85% zo základu dane,
b) záhrady vo výške 0,85% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 4,2% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy vo výške 1,25% zo základu dane,
e) stavebné pozemky vo výške 1,00% zo základu dane,
(7) Ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v ustanovení § 3 ods. 6 tohto VZN sa nepoužijú v nasledovných
prípadoch:
1. Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje v časti katastrálneho územia
obce Rohožník, ktorú v súlade s ustanovením § 17a ods. 7 zákona o miestnych daniach tvoria susediace
parcely pozemkov vyznačené na zobrazení, ktoré tvorí prílohu tohto VZN osobitnú ročnú sadzbu dane
z pozemkov pre uvedenú skupinu pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty vo výške 0,85% zo základu dane,
b) záhrady vo výške 0,85% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 1,00% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy vo výške 1,25% zo základu dane,
e) stavebné pozemky vo výške 1,00% zo základu dane,
2. Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov pre ďalej uvedené skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach),
na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty vo výške 0,85% zo základu dane,
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b) záhrady vo výške 0,85% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 4,2% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy vo výške 1,25% zo základu dane,
e) stavebné pozemky vo výške 1,00% zo základu dane,

§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Rohožník, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami v členení
podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
(3) Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(4) Na zaradenie stavby podľa § 10 odseku 1 zákona o miestnych daniach je rozhodujúci účel jej využitia k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
(5) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach.
(6) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby
na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca
časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je
výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej
podzemnej časti stavby.
(7) Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v
obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 1,00 €/m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,00 €/m2,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,08 €/m2,
d) samostatne stojace garáže 1,00 €/m2,
e) stavby hromadných garáží 1,00 €/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,00 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 5,00 €/m2,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 3,00 €/m2,
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) 1,00 €/m2,
(8) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách
príplatok za podlažie vo výške 0,04 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(9) Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach.

§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Rohožník, v ktorom
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aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. §
14 zákona o miestnych daniach). Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v
katastrálnom území obce Rohožník 1,00 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru.
(5) Správca dane v súlade s ust. § 16 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane z bytov
v katastrálnom území obce Rohožník vo výške 3,00 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru v bytovom dome.
(6) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane v súlade s § 17 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov
nasledovne:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(2) Správca dane v súlade s § 17 ods. 3 písm. a) zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od dane zo
stavieb stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie.
(3) Správca dane v súlade s § 17 ods. 3 písm. f) zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od dane zo
stavieb stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
(4) Správca dane v súlade s § 17 ods. 2, písm. k) zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje zníženie dane z pozemkov o
25 %, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(5) Správca dane v súlade s § 17 ods. 3, písm. d) zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje zníženie dane zo stavieb na
bývanie a bytov o 25 % vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov,
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
(6) Správca dane v súlade s § 17 ods. 3 písm. e) zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje zníženie o 50 % za garáže a
nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov,
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
(7) Správca dane v súlade s § 103 ods. 5 zákona 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od dane z nehnuteľností
fyzickej osobe, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu 406/2011 Z. z. v prospech
obce na podporu plnenia jej úloh vo výške minimálnej hodinovej mzdy určenej osobitným predpisom
663/2007 Z. z. za každú hodinu výkonu tejto dobrovoľníckej činnosti.
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(8) Správca dane v súlade s § 17 ods. 4 zákona 582/2004 Z. z. zvyšuje vekovú hranicu fyzických osôb uvedenú
v odsekoch 4 až 6 tohto VZN na 65 rokov.
(9) Daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 1 až 6 v priznaní k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo
v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na zníženie dane alebo
oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z., inak nárok na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

§7

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom
sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa
neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

§8
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
(5) V súlade s § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne:
a) za každého psa chovaného v rodinnom dome 5,00 €/rok
b) za každého psa chovaného v bytových domoch 20,00 €/rok
c) za každého psa chovaného v priestoroch podnikateľskej prevádzky so samostatným dvorom
5,00 €/rok
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(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.

§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Rohožník, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke, pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo
zelených pásov. t.j. ulica,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestia,
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce.
(3) Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva rozumie
najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 10
Daňovník a základ dane
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(2) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane

§ 11

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne:
a) pri predaji a umiestnení zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vo výške 1,00 €/m²/deň najmenej
však 10,00 €,
b) pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a ostatných atrakcií sumou 7,00 €/deň,
c) stavebné zariadenie pri výstavbe alebo modernizácii rodinného domu na základe vydaného stavebného
povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby najviac počas troch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného
povolenia alebo odo dňa ohlásenia drobnej stavby vo výške 33,00 €/rok,
d) pri použití verejného priestranstva na povolenú skládku stavebného materiálu, ak nemožno postupovať
podľa ustanovenia písm. c) vo výške 66,00 €/rok,
e) pri skládkach materiálu v trvaní najviac 7 kalendárnych dní sa poplatok neúčtuje, pri skládkach nad 7 dní sa
za ďalší každý deň účtuje poplatok 0,20 €/m2,
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f)

trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla, prívesu a návesu na verejnom priestranstve v obci za
každý deň sa určuje poplatok 0,33 €/m2.

§ 12

Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti
v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 13
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúrne a športové podujatie na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, z ktorého
celý výťažok ide na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

§ 14
Daň za ubytovanie
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až § 759 Občianskeho zákonníka v
ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,
ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom
dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 15
Daňovník a základ dane
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(2) Základom dane je počet prenocovaní.
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(4) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

Sadzba dane a oslobodenie od dane

§ 16

(1) Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,50 €.
(2) Od dane za ubytovanie sú oslobodené občianske združenia, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Evidencia daňovej povinnosti a platenie dane

§ 17
7

(1) Platiteľ dane je povinný oznámiť Obecnému úradu v Rohožníku v termíne do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca počet prenocovaných osôb a evidenciu ubytovaných osôb v zariadení.
(2) Daň je platiteľ dane povinný odviesť obci Rohožník do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka.
(3) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane za ubytovanie vybratej od daňovníkov v "Knihe
ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi, a ktorá musí obsahovať
nasledovné údaje:
a) Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu daňovníka
b) Deň začatia a deň skončenia ubytovania
c) Počet prenocovaní

§ 18
Daň za predajné automaty
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 19
Daňovník, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(2) Základom dane je počet predajných automatov.
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Sadzba dane

§ 20

Sadzba dane je stanovená nasledovne:
a) predajný automat obsahujúci menej ako 10 druhov tovaru 66,00 €/rok,
b) predajný automat obsahujúci viac ako 10 druhov tovaru 100,00 €/rok,
c) predajný automat obsahujúci tabakové výrobky a alkohol 166,00 €/rok.

§ 21
Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov, kde je uvedené:
a) identifikačný údaj o predajnom automate napr. výrobné číslo,
b) miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania),
c) dátum začatia a ukončenia prevádzky automatu.

Predmet dane

§ 22
Daň za nevýherné hracie prístroje

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti.
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(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 23

Daňovník, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(2) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(4) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom, ktorý musí obsahovať:
a) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prístroj prevádzkuje a jej sídlo,
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
c) identifikačný údaj prístroja.
(5) Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, kde je uvedené:
a) identifikačný údaj o predajnom automate napr. výrobné číslo,
b) miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania),
c) dátum začatia a ukončenia prevádzky hracieho prístroja.

Sadzba dane

§ 24

Sadzba dane za hrací prístroj je stanovená vo výške 67,00 €/rok.

ČASŤ TRETIA
§ 25
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
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a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkáreň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o
bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká dňom, ktorým
táto skutočnosť zanikne.

Sadzba poplatku

§ 26

(1) Sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 25 ods. 2 písm. a) a písm. b) tohto VZN obec určuje podľa
ustanovenia § 79 ods. 2 písm. a) zákona vo výške 0,0631 € na osobu a deň, t. j. vo výške 23,00 € na osobu
a rok.
(2) Sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 25 ods. 2, tohto VZN, ktorý užíva chatu v lokalite Dubník –
Priehrada, obec určuje podľa ustanovenia § 79 ods. 2 písm. a) zákona vo výške 0,0631 € na osobu a deň, t. j.
vo výške 23,00 € na rok.
(3) Sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 25 ods. 2 písm. b) a písm. c) tohto VZN obec určuje podľa
ustanovenia § 78 ods. 1 a 4 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. vo výške 0,0115 € za
jeden liter nasledovne:
a) pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 1x mesačne vo výške 33,12 €/rok,
b) pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 2x mesačne vo výške 71,76 €/rok,
c) pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 4x mesačne vo výške 143,52 €/rok,
d) pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 1x mesačne vo výške 151,80 €/rok,
e) pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 2x mesačne vo výške 328,90 €/rok,
f) pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 4x mesačne vo výške 657,80 €/rok,
g) pri použití vreca s objemom 150 l vo výške 3,50 €/kus.
(4) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(5) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 27
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti, ktorými sú zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať
nehnuteľnosť a zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
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nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, ktorými sú napríklad dlhodobý pobyt mimo územia obce (v
zahraničí alebo inej obci), štúdium na strednej alebo vysokej škole, väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá
hospitalizácia v liečebni, umiestnenie fyzickej osoby v reedukačnom zariadení alebo detskom domove
a podobne.
Podklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
dôvod na splnenie podmienok na odpustenie alebo zníženie poplatku.
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci vydané obcou, ktoré musí obsahovať náležitosti ako sú meno
a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia poplatníka, obdobie trvajúce viac ako 90 dní, za ktoré
poplatník poplatok v inej obci zaplatil, pečiatka obce.
- platná nájomná zmluva uzavretá medzi poplatníkom a prenajímateľom na minimálne 3 mesiace.
- platná pracovná zmluva uzavretá s poplatníkom, v ktorej musí byť uvedené miesto výkonu práce a musí trvať
minimálne 90 dní.
- potvrdenie od zamestnávateľa
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní

- iné potvrdenia alebo zmluvy, ktoré hodnoverne preukazujú splnenie podmienok.

(3) Obec zníži poplatok fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci, ktorá:
a) je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a fyzickej osobe v hmotnej núdzi o 50%
b) je študentom prechodne ubytovaným v študentskom domove alebo na internáte o 50%,
c) sa nezdržiava alebo nezdržiavala na území obce viac ako 90 dní o 1,92 € za každý mesiac strávený mimo
územia obce,
d) vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu 406/2011 Z. z. v prospech obce na podporu
plnenia jej úloh vo výške minimálnej hodinovej mzdy určenej osobitným predpisom č. 663/2007 Z. z. za
každú hodinu výkonu tejto dobrovoľníckej činnosti.
(4) Obec odpustí vyrubený poplatok rozhodnutím na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona:
a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci, ktorá dovŕšila 80 rokov veku, a to od prvého dňa kalendárneho
roku, v ktorom tento vek dovŕši,
b) dieťaťu do posledného dňa kalendárneho roku, v ktorom dovŕši 2 roky veku.

§ 28
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne 2 eur nebude vyrubovať.
(2) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roku, ktorý je poplatník povinný uhradiť jednorázovo alebo v
splátkach do 30.11. príslušného kalendárneho roku.
(3) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Rohožník prostredníctvom starostu obce a
povereného zamestnanca obce Rohožník.
(4) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane nemá hlavný kontrolór obce Rohožník.
(5) Právny režim zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu v obci upravuje zákon č. 23/2001 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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§29
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je uvedené inak, obec Rohožník a subjekty miestnych daní
a miestnych poplatkov sa riadia právnou úpravou podľa príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zák. NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2018 zo dňa 12.12.2018.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku
uznesením č. 25/2019.
(4) Obecné zastupiteľstvo obce Rohožník sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 26.6.2019.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019

Mgr. Peter Švaral
starosta obce
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